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La nova temporada de La Seca Espai Brossa és plena d'allicients. Hermann Bonnín i Ferran
Madico, directors artístics de la sala, ens van presentat aquest dimecres els 23 espectacles que
enguany parlen de l'espai, del seu tarannà, de l'avantguarda... A partir d'ara avui mateix- La Seca
obre les portes de les seves sales per on hi passaran diversitat de gèneres amb una característica
indescriptible que tenen totes les propostes i que ens dóna la confiança de que, qualsevol, sigui
com sigui, ens agradarà. I és que els protagonistes són de marca: Toni Gomila, Marc Rosich,
Marta Carrasco, Jordi Bertran, Jaume Villanueva, Ricard Borràs, Manuel Veiga, Roberto G.
Alonso, Marc Chornet, Hausson, Les Antonietes, Jordi Prat i Coll, Jordi Oriol...

La temporada l'ha obert Toni Gomila amb el seu Acorar. Per donar-li més visibilitat -l'obra ja és en
cartell-, en fem una notícia només per a ell i, mes endavant, us parlem d'aquesta nova i
brossianíssima temporada!

EL RETORN DE TONI GOMILA

Aquest actor mallorquí torna a portar a La Seca fins al dia 10 el seu èxit Acorar, que parla -molt a
la seva manera-, d'un dia de matança del porc a Mallorca. Com que n'és l'autor i intèrpret, Bonnín
assegura que es permet donar a l'espectacle "mirades diferents cada vegada." Acorar es va veure
per primer cop a Barcelona l'any 2011 a La Seca i ha voltat mig món. "Com que l'allotjament és
car, doncs cada cop que ving m'installo aquí!", ha dit, bromejant o no!- Gomila.

Acorar ha estat tota una revelació. Toni Gomila, actor i director, es va convertir també en escriptor
amb aquest brillant text:"Vaig anar a Buenos Aires i vaig veure una obra de Daulte sobre Argentina
que em va encantar. El cap em va portar a pensar en coses que passaven a Mallorca i vaig
recordar un escàndol a partir d'una plaga de sobrassada blanca a causa d'un conservant en mal
estat. La gent que havia fet sobrassada tota la vida defensava que estava impecable. Molts havien
renunciat a l'artesania per vendre més. Va ser la seva darrera derrota com a poble. Llavors em
vaig decidir a escriure les meves reflexions i inquietuds socials com a ciutadà. L'obra és una
catarsi de la mallorquinitat", va explicar Gomila, a la presentació.

El primer que va fer després d'escriure el text va ser ensenyar-ho a Rafael Duran, també mallorquí
(La Dida. Mort de dama...), que és qui ha assumit la direcció: "Em va deixar allucinat. Parla de
coses que signaria jo mateix! Ha escrit des de l'emoció, perquè els personatges estan inspirats en
gent de la seva família o coneguts, que és quan se'n sap més. Els va convidar i tothom es va
reconèixer. Però el més sorprenent és que ofereix tres nivells de lectura", afirmava Duran,
entusiasmat. A l'obra apareix una àvia que parla d'una Mallorca molt pobre. Ella mateixa només
tenia unes sabates. És la besàvia de Gomila: "M'agrada molt aquest tros. T'adones que,
actualment, a Mallorca només hi ha diners. I que, quan s'acabin, no quedarà res" deia.

El llibre té tres parts. Arranca amb una típica jornada de matança del porc en família (acorar vol dir
rematar i és una feina reservada a l'expert). A partir d'aquí, reflexiona sobre una tribu que s'adona
que tot el que els ha donat sentit durant segles se'n va en orris. Que canvia la pagesia pel turisme i
la venda de terrenys sense adonar-se de com va desapareixent la seva cultura. Al final, apareix
l'anècdota de la sobrassada blanca. "En certa manera es fa el parallelisme entre la vida i la mort
del porc amb la de l'home i la de la cultura", afegeix Gomila.



Així, doncs, una nova oportunitat de veure o revisar Acorar, una reflexió sobre la identitat collectiva
dels pobles, sobre què és allò que ens defineix, què és allò que fa que -encara- existeixi la nostra
comunitat.

I UNA PLENA DE PECATS

Us avancem també que Gomila fa doblete i, tot seguit (del 13 de setembre al 8 d'octubre),
presenta Peccatum, un seguit de pornorondalles pecadores. Formen part d'un recull dealmenys
400 contes populars fet per Mossèn Alcover al s. XIX. Les expliquen Toni Gomila i Catalina
Floritens i conformen "tota una casta de vicis, pecats, verdors i brutors presents en la cultura
popular de transmissió oral. No és pornografia literal, però hi ha zoofília, violència de gènere...
Contes populars sense faixa ni barretina!"

Que els disfruteu!


